Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Februarie
01, Jo – Daniel Sandu
06, Ma – Irina Florea
11, Du – Bogdan Ragalie
14, Mi – Ioan Şalgău
21, Mi – Maria Chioncel
28, Mi – Magdalena Florea

BIBLIA
Cuvintele Scripturii ne-nvaţă să iubim,
Să spunem adevărul şi să ne pocăim.
Să părăsim păcatul şi să trăim frumos,
Cuvintele Scripturii ne cheamă la Hristos.

Să ne întoarcem la Cuvânt

”Cuvântul Tău este o candelă pentru

Un secol urmează altui secol – Biblia
rămâne.
Împărăţiile se ridică, cad şi sunt uitate –
Biblia rămâne.
Regii sunt încoronaţi şi li se ia coroana –
Biblia rămâne.
Împăraţii decretează exterminarea ei –
Biblia rămâne.
Este dispreţuită şi ruptă în bucăţi – Biblia
rămâne.
Ateii o critică – Biblia rămâne.

A ei făgăduinţă mereu o întâlneşti,
Prin har şi prin credinţă,
la Domnul când priveşti

Necredincioşii o abandonează – Biblia
rămâne.

Citeşte şi învaţă şi caută să trăieşti.
Cuvintele Scripturii mereu să le-mplineşti.

Criticii îi neagă inspiraţia divină – Biblia
rămâne.

Luaţi ca temelie Cuvântul din Scripturi,
Şi construiţi altarul pe-a ei învăţături
Acei din jur să vadă în noi Cuvântul scris.
Şi vom ajunge sigur în cer, în Paradis.
(selecţie din Dionisie Giuchici)

Biserica Penticostală
BETANIA

I se dă foc – Biblia rămâne.
Modernismul încearcă să ne convingă că nu
este necesară – Biblia rămâne.
Unii o caricaturizează – Biblia rămâne.
(Autor necunoscut)

B
picioarele mele şi o lumină pe cărarea
U
mea.” (Psalm 119:105)
L
E
T
I
N
F
E
B
R
U
A
R Timp închinare:
I Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00
E Marţi: rugăciune începând cu ora 19:00

Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

2
0 Evenimente:
1 13,Ma - 16,Vi: Seri speciale de rugăciune
8 21, Mi: Întâlnirea surorilor
25, Du: Adunare generală

29.01 – 17.02
Zile de post şi rugăciune

Să ne întoarcem la Cuvânt

Biblia este o carte unică. Pe ea se
fundamentează credinţa creştină. Ea este
norma absolută în materie de credinţă.
Doar un mic număr de cărţi
supravieţuiesc mai mult de un sfert de
secol. Un număr şi mai mic rezistă mai
mult de o mie de ani. Biblia este unică: a
supravieţuit peste mii de ani, în pofida
multor împotriviri (în anul 303 d.Hr.
împăratul roman Diocletian a ordonat
distrugerea tuturor scrierilor creştine/
epistolelor. El este putred acum – Biblia a
rămas).
Biblia a fost scrisă de aproape 45 de
autori diferiţi, într-o perioadă de
aproximativ 1500 de ani. Cei ce au scris-o
proveneau din medii diferite şi aveau
meserii diferite: pescari, conducători
militari, oameni care confecţionau
corturi, vameşi sau regi. Ei au scris în
locuri diferite: în pustie (Moise), în
închisoare (Pavel) sau în exil (Ezechiel,
Ioan). Biblia a fost scrisă în trei limbi
diferite (ebraică, aramaică şi greacă). Are
66 de cărţi separate şi totuşi este unitară,
de la Genesa la Apocalipsa. Deşi dezbate
subiecte care pot fi controversate, ea este
unitară. Şi este aşa pentru că este
inspirată de Dumnezeu (2 Timotei 3:1617).

Există cel puţin o deosebire majoră între Biblie şi
restul cărţilor care au avut o anumită influenţă în
istorie (de ex. Coranul, cartea lui Mormon,
scrierile lui Confucius, etc): împlinirea
profeţiilor. Să spui că în viitor se va întâmpla
ceva este un lucru. Dar ca acel eveniment să şi
aibă loc, este un alt lucru (şi în zilele noastre sunt
destui profitori care spun că va veni sfârşitul la o
anumită dată).

Mulţumim lui Dumnezeu pentru Cuvântul
Lui.
Ni l-a dat să ne descopere voia Lui, să ne
arate caracterul Lui şi calea spre cer.

În Biblie sunt profeţii făcute cu sute de ani
înainte ca ele să se împlinească. Când a sosit
vremea, ele s-au împlinit întocmai:

“Legea Domnului este desăvârşită şi
înviorează sufletul; mărturia Domnului
este adevărată şi dă înţelepciune celui
neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără
prihană şi veselesc inima; poruncile
Domnului sunt curate şi luminează ochii”
(Psalm 19:7-8).



De ce te poţi baza pe ea:











Locul naşterii lui Isus (profeţit în Mica 5:2 şi
împlinit în Matei 2:1)
Naşterea din fecioară (profeţită în Isaia 7:14
şi împlinită în Matei 1:18-20)
Fuga familiei Sale în Egipt (profeţită în Osea
11:1 şi împlinită în Matei 2:14)
Dispreţuirea Domnului Isus (profeţită în
Isaia 5:33 şi împlinită în Ioan 8:48-59)
Mâinile şi picioarele străpunse (profeţit în
Psalm 22:16 şi împlinit în Ioan 19:18, 37)
Tragerea la sorţi pentru hainele Lui
(profeţită în Psalm 22:18 şi împlinită în
Matei 27:35)
Moartea Lui împreună cu cei fărădelege
(profeţită în Isaia 53:12 şi împlinită în Marcu
15:27-28)
Învierea lui Mesia (profeţită în Psalm 16:10
şi împlinită în Fapte 13:30-37, 1 Corinteni
15: 3-4)

Şi exemplele ar putea continua…






Pentru că este veşnica (Psalm 119:89)
Pentru că dă o direcţie clară (Psalm
119:105)
Pentru că este adevărul (Psalm
119:142, Ioan 17:17)
Pentru că dă înţelepciune (Psalm
119:98-100)

Trăim o vreme de mari şi multiple
schimbări: se schimbă clima, se schimbă
legi, se schimbă guverne şi conducători. Se
schimbă moda şi concepţiile oamenilor
despre lume şi viaţă.
Ceva însă va rămâne
Dumnezeu şi Cuvântul Lui.

neschimbat:

Iubeşte-l şi studiază-l. Fă-ţi timp pentru el.
Pentru că Biblia este o lumină pentru viaţa
ta. Este singura carte demnă de încredere.

